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[MENU JANUARI 2021] 

Week van 4 tot en met 8 januari 

Ma. 4 jan. courgettesoep( selder)/ vol au vent met rijst( gluten uit tarwe) 

Di. 5 jan. pompoensoep( selder) / vleesbrood met boontjes en aardappelen( gluten uit 

tarwe) 

Do. 7 jan. Juliennesoep(selder)/ goulash met puree( melk) 

Vr. 8 jan. tomatensoep( selder, gluten uit tarwe) / hespenrolletjes met wortel in kaassaus en 

aardappelen( melk, gluten uit tarwe) 

___________________________________________________________ 

Week van 11 tot en met 15 januari 

Ma. 11 jan. Preisoep / groenteburger met spinaziepuree( melk, gluten uit tarwe) VEGGIE 

Di. 12 jan. tomatensoep( selder, gluten uit tarwe) / penne carbonara gluten uit tarwe en 

melk) 

Do. 14 jan. Kippenbouillon( selder) / vogelnestje met wortel-peterseliepuree( gluten uit 

tarwe, ei en melk) 

Vr. 15 jan. minestrone( selder) / schnitzel met broccoli en aardappelen ( gluten uit tarwe, 

melk en mosterd) 

___________________________________________________________ 

Week van 18 tot en met 22 januari 

Ma. 18 jan. champignonsoep( gluten uit tarwe) / spaghetti bolognaise ( gluten uit tarwe) 

Di. 19 jan. wortelsoep( selder)/ Ardeense burger met erwtjes en aardappelen( gluten uit 

tarwe, melk en mosterd) 

Do.21 jan. Tomatensoep( selder en gluten uit tarwe) / ovenschotel met gehakt en 

pompoenpuree( gluten uit tarwe en melk) 

Vr. 22 jan. Cressonsoep( selder) / kippenstoofpotje met groentjes en rijst 

___________________________________________________________ 

Week van 25 tot en met 29 januari 

Ma. 25 jan. tomatensoep( selder en gluten uit tarwe) / macaroni met ham en kaas( gluten 

uit tarwe en melk) 

Di 26 jan. kervelsoep ( selder) / boerenomelet met groentepuree( eien melk) VEGGIE 

Do.28 jan. paprikasoep( selder)/ worst met rode kool en aardappelen( gluten uit tarwe) 

Vr.29 jan. kippenroomsoep( selder en gluten uit tarwe)/ balletjes in tomatensaus met puree( 

gluten uit tarwe en melk) 
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